
 

SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 17/7/2017                                    Dunajská Streda, 17.2.2017 

 

UZNESENIE 

zo 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,  

konaného dňa 14. februára 2017 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

  

k bodu č. 11. Návrh na odpredaj nebytového priestoru - garáže č. 302, nachádzajúceho 

sa v budove hromadných garáží súp. č. 2167, v katastrálnom území Dunajská Streda, 

vedeného na LV č. 4645 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, 

v podiele 1/1-ine a podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

domu v podiele 1/146-ine, v prospech Kazimíra Šumichrasta, bytom  Nám. SNP 191/24, 

929 01 Dunajská Streda. 

Uznesenie 

č. 392/2017/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

A/ s c h v a ľ u j e  

I. Odpredaj nebytového priestoru – garáže č. 302, nachádzajúceho sa v budove 

hromadných garáží súp. č. 2167, v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, vedeného na LV č. 4645 Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor, v podiele 1/1-ine a podielu priestoru na 

spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v podiele 1/146-ine, v prospech 

Kazimíra Šumichrasta, bytom Nám. SNP 191/24, 929 01 Dunajská Streda, nar. 

27.03.1945, za všeobecnú hodnotu nebytového priestoru, stanovenú znaleckým 

posudkom č. 118/2016, vypracovaným Ing.  Jolanou Némethovou, dňa 10.12.2016 vo 

výške  2 680,-€ (slovom: dvetisícšesťstoosemdesiat eur).  

 

II. Odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa 

v súlade s § 9a ods. 8, písm. e) zákona  SNR č. 138/1991 o  majetku obcí v znení 

neskorších zmien a doplnkov, z dôvodu neúspešnosti obchodnej verejnej súťaže 

vypísanej v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda číslo 

21/308/2012 zo dňa 15.05.2012, ktoré následne z dôvodu neúspešnosti bolo zrušené 

 Uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda číslo 28/446/2013 zo dňa 

26.02.2013.  

Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa  v zmysle  §9a  ods. 

8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov je 



podmienené odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského 

zastupiteľstva 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia 

mestského zastupiteľstva.  

 

 

Hlasovanie č. 12: 

prítomní : 23 

za : 22 

proti : 0 

zdržal  sa : 0 

nehlasoval : 1 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

 

............................................. 

JUDr. Hájos Zoltán 

primátor mesta 


